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M U T A T Ó 
 

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága 

2019. szeptember 26-án megtartott ülésének 
 

Jegyzőkönyve 
 
 

15/2019.(IX.26.) hat.  az ülés napirendjére, annak sorrendjére tett javaslat elfogadásáról 
 
16/2019.(IX.26.) hat. Alattyán Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 

1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: 1 pld-ban 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 
2019.  szeptember 26-án, 13.30 órai kezdettel megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza, Alattyán 
 
Jelen vannak: 
Rozmis Margit  bizottság elnöke 
Ferencsik Gyula  bizottság tagja 
Molnárné Menyhárt Éva bizottság tagja 
Bárkányi Adrienn  bizottság tagja 
Józsáné Kovács Mónika bizottság tagja 
 
Koczkás Gábor   polgármester 
Budai Gábor   alpolgármester 
Tóth Ildikó   jegyző 
Berczeli Kitti   jkv. vezető 
Balog Lászlóné  pénzügyi tanácsadó 
 
Rozmis Margit képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 4 
fő jelen van. Ferencsik Gyula később fog csatlakozni az üléshez. Javaslatot tett az ülés 
napirendjére az írásos meghívó alapján. 
 
Az ülés napirendje: 
 
 
1./  Előterjesztés Alattyán Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke 

 
 
Kérte, aki az ülés napirendjét elfogadja, szavazzon. 
 
Alattyán Község Önkormányzata 
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság 
15/2019.(IX.26.) határozata 
 
A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 4 igen, egyhangú szavazattal az ülés napirendjét 
elfogadta. 
 
 
1. napirend tárgyalása: 
Előterjesztés Alattyán Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: A napirendhez kötődően jelen van Balog 
Lászlóné, kíván szóbeli kiegészítést tenni? 
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Balog Lászlóné pénzügyi tanácsadó: A minimálbér és a garantált bérminimum emelés 
hatásának kompenzációjára 7.654.000Ft érkezett költségvetési támogatásként. Ennek 
köszönhetően a forráshiány csökkent, szinte teljesen eltűnt. Költségvetési kiegészítő 
támogatást kapott az önkormányzat szociális célú tüzelőanyagra 1.270.000 Ft összegben. Az 
eddigi gyermekvédelmi Erzsébet utalvány helyett pénzbeli gyermekvédelmi támogatás van, 
erre is kapott az önkormányzat pénzt. Az Egészségügyi Alapkezelőtől a védőnői szolgálat 
kötelező béremelésére 219.000.-Ft érkezett. Történtek átvezetések is: a költségvetési 
támogatásokon belül 939.841.-Ft bérkompenzáció a kiegészítő támogatásról az 
önkormányzatok általános támogatására. Gyermekétkeztetés cofogra a községgazdálkodás 
cofogjáról 480.000.-Ft személyi juttatásáról és   88.000.-Ft járulék. A Sport Horgász 
Egyesület 30.000 Ft-ot kapott, szivattyú vásárlására. 
A 2018. évi közmunka előlegének elszámolására februárban  került sor és a fel nem töltött 
létszám miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett 2.560.427 Ft, de a bérek előirányzata is 
csökkent ugyanennyivel. A 26 fő közmunkás egyszeri bérkompenzációjára igényeltünk 
2.119.780 Ft-ot. Az összes előirányzat módosítás.43.814.783 Ft. 
 
Rozmis Margit bizottság elnöke: Lehet tudni mennyi a tartalék?  
 
Balog Lászlóné pénzügyi tanácsadó: A 2. melléklet tartalmazza, 29.102.072Ft 
 
Rozmis Margit bizottság elnöke: Ez a tartalék feladattal terhelt?   
 
Balog Lászlóné pénzügyi tanácsadó: Nem, ez szabad felhasználású. 
 
Józsáné Kovács Mónika bizottság tagja: Akkor majd hogy nem rendeződött a forráshiány?  
 
Balog Lászlóné pénzügyi tanácsadó: El is tűnt. REK-re pályázatot nyújtott be az 
önkormányzat gyermekétkeztetés támogatására és , minimális rezsiszámlára, de végül ettől 
elálltunk. Az önkormányzat ki tudja fizetni a számláit, nincsenek likviditási probémák.   
 

Ferencsik Gyula bizottság tagja megérkezett. 

 
Rozmis Margit bizottság elnöke: A Sport Horgász Egyesület részére ez a 30.000.-Ft, az 
amiről testületi döntés született? 
 
Balog Lászlóné pénzügyi tanácsadó: Természetesen, ez a testületi döntés. A rendeletbe nem 
kerül csak olyan bele, ami kormányzati vagy testületi döntés.  
 
Rozmis Margit Bizottság elnöke: Ha nincs más kérdés, akkor kérte, aki egyetért, szavazzon. 
 
A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 
Alattyán Község Önkormányzata 
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság 
16/2019.(IX.26.)  
Alattyán Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
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Alattyán Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága egyhangú szavazattal javasolja 
Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetéséről 
szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. 
 
 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzáfűzni való nem volt Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke, 
ülést berekesztette. 
 

 
K.m.f. 

 
 

 
 
     Rozmis Margit      Molnárné Menyhárt Éva 
 Pénzügyi Bizottság elnöke     Pénzügyi Bizottság tagja 
 
 
 
 






















































